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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان و مصـنفان   

بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً متعلـق بـه نشـر نـوآور          1348مصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هـر نـوع    می

ار بـه  هـر نـوع انتشـ   ، نشـر الکترونیکـی  ، برداري عکس، اسکن، فتوکپی، چاپ

فیلم فایل صوتی یـا تصـویري و غیـره)    ، دي وي دي، دي سی، صورت اینترنتی

بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شـرعاً حـرام اسـت و متخلفـین     

 گیرند. تحت پیگرد قانونی قرار می
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 فصل اول

 مفاهیم اولیه 

 

 

 مقدمه

باشـد کـه بـه طـور وسـیعی در       مـی  حفـاظتی میکروسرفیسـینگ  هـاي   یکی از انواع آسفالت

هـاي   شـود. در بـین انـواع مخلـوط     مـی  استفادها ه نگهداري پیشگیرانه و نیز حفاظت از روسازي

سـطحی انجـام   هاي  گرم و آسفالتهاي  در زمینه طراحی آسفالتاي  تحقیقات گسترده، آسفالتی

توسـط  اي  سـترده گتحقیقـات  هـا   طراحی و اجراي آن، ها شده است. در مورد میکروسرفیسینگ

به تجربیـات شخصـی و   ها  ن زمینهادارات راه و ترابري انجام نشده است و اطالعات موجود در ای

تولیدکنندگان قیر امولسیون مـورد اسـتفاده   هاي  اجرایی پیمانکاران این نوع آسفالت و یا توصیه

مهـم  هـاي   شود. از آنجاییکـه میکروسرفیسـینگ یکـی از روش    می محدودها  در این نوع آسفالت

یقات انجام یافته تـا بـه   اطالعات و تحقآوري  شود جمع می هداري و حفاظت از راهها محسوبگن

بـه  هـا   تحقیقاتی داراي ارزش و مهم در مورد این مخلوطهاي  امروز و نیز مشخص نمودن زمینه

میکروسرفیسـینگ  هـاي   باشد. مخلوط می منطقیاي  عنوان تحقیقات مورد نیاز براي آینده پروژه

پلیمـري  هـاي   ودنـی آب و افز، معـدنی هـاي   فیلـر ، قیر امولسیون، از مصالح سنگی با کیفیت باال

 آالت ماشـین باشند کـه بایـد بـا     می سردهاي  از نوع مخلوطها  شوند. این نوع مخلوط می ساخته

را در هـا   میکروسرفیسـینگ ، ی اسالري سـیل الملل بین مخصوصی مخلوط و پخش شوند. انجمن

ا بـ هـا   دهد که بایـد توجـه نمـود کـه ایـن مخلـوط       می با ساختار اسالري قرارهاي  زمره مخلوط

 اسالري سیل تفاوت دارند.هاي  مخلوط

 

 هدف این گزارش

پذیرفتـه شـده و معمـول جهـت     هـاي   و مشخص نمودن روشآوري  هدف این گزارش جمع

 اســتفاده از میکروسرفیســینگ در عملیــات نگهــداري پیشــگیرانه و حفاظــت از روســازي راههــا

 کـرد مطلـوبی داشـته و   باشـد کـه عمل   هایی مـی  باشد. تمرکز اصلی این گزارش بر روي روش می

از منـابع و  هـا   شوند. اطالعات مربوط به این روشبندي  موثر طبقههاي  توانند به عنوان روش می

 شده است.آوري  مراجع متعددي جمع

و مــرور تحقیقــات و اطالعــات و قــوانین ادارات راه و ترابــري نشــان داد کــه در آوري  جمــع
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اسـالري سـیل   هـاي   کروسرفیسینگ و مخلوطمیهاي  نامگذاري اصطالحات موجود براي مخلوط

هـاي   دربـاره مخلـوط   رویه یکسانی وجود ندارد. بنابراین با وجـود اینکـه ایـن گـزارش منحصـراً     

اسالري هاي  میکروسرفیسینگ و مخلوطهاي  باشد اما اختالف بین مخلوط می میکروسرفیسینگ

واننده درك بهتري از مفـاهیم  سیل و نیز کاربردهاي آنها نیز در این گزارش شرح داده شده تا خ

 پیدا کند.

در این گزارش معایبی از روسازي که استفاده از میکروسرفیسینگ توانسته این معایب را بـه  

 شده است.آوري  خوبی برطرف نماید نیز جمع

پرسشـگري از  ، شـش مطالعـه مـوردي   ، تحقیقـات پیشـین  آوري  در این گزارش, عالوه بـر جمـع  

هـایی   قوانین و مقررات ادارات راه و ترابري نیز انجام شده است. پرسشـنامه  مهندسان و آنالیز مفهومی

متداول طرح و اجراي میکروسرفیسینگ در بین مهندسـان نگهـداري و حفاظـت    هاي  در مورد روش

ایالـت   12ایالت آمریکـا و   44مختلف کانادا و آمریکا پخش شد که مهندسان از هاي  روسازي از ایالت

ایالت آمریکـا نیـز تحلیـل و آنـالیز شـد. بـه        18پاسخ دادند. قوانین و مقررات ها  سشکانادا به این پر

موفـق اجـراي   هاي  ایالت آمریکا و یک ایالت کانادا انجام شد تا تجربه 5عالوه شش مطالعه موردي از 

 ی شده و اطالعات آنها آورده شود.و بررسآوري  میکروسرفیسینگ نیز جمع

 

 پیش زمینه

مصـالح  ، روسرفیسینگ از قیرهاي امولسیون که بـا پلیمـر اصـالح شـده انـد     میکهاي  مخلوط

شـوند.   مـی  دیگر سـاخته هاي  فیلرهاي معدنی و آب و افزودنی، مشخصبندي  سنگی داراي دانه

شوند و سپس بـر روي سـطح    می ر مخلوطگمخصوص با یکدی آالت ماشیناین مواد با استفاده از 

میکروسرفیسـینگ بـه طـور همزمـان     هـاي   خش مخلوطشوند. عملیات ساخت و پ می راه پخش

 میکروسرفیسینگ را نشـان هاي  اه ساخت و پخش مخلوطگنمایی از دست 1 شکل. شود می انجام

دهد. در این دستگاه مصالح در یک آسیاب مخلوط شده و مخلوط حاصل داراي روانی باالیی  می

شـود.   مـی  استفاده از جعبه پخش بر روي سـطح راه پخـش   خواهد بود. سپس مخلوط حاصل با

توان مخلوط را بـر روي سـطح راه بـه طـور      می است کهاي  پایداري مخلوط پخش شده به انداره

یکنواخت پخش نموده و در عین حال بین مخلوط و سطح راه چسـبندگی الزم بـه وجـود آیـد.     

. این قیرها با برخـورد بـه سـطح    میکروسرفیسینگ حاوي قیرهاي امولسیون هستندهاي  مخلوط

شـوند. ایـن ذرات سـپس مجـددا بـا هـم        می ن تقسیمگن یا ناهمگشکنند و به ذرات هم می راه

شوند  می باعثها  دهند. این فیلم می را در اطراف مصالح سنگی تشکیلهایی  آمیخته شده و فیلم

موجـود در   میکروسرفیسینگ چسبندگی داخلـی الزم را کسـب نماینـد سـپس آب    هاي  مخلوط

شـود کـه بـه     مـی  شده) و تبدیل به یک مخلوط سـخت آوري  مخلوط تبخیر شده (مخلوط عمل

 راه را افـزایش اي  سطح راه چسبیده است. باید توجه داشت الیه میکروسرفیسینگ ظرفیت سازه

 آن را افـزایش  بـرداري  بهـره  دهد بلکه این الیه خدمت دهی روسازي راه را ارتقا داده و عمر نمی

 دهد. می
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 نمایی از ماشین پخش میکروسرفیسینگ 1 شکل

 
 تاریخچه

 – microدر ابتدا ها  در کشور آلمان ابداع شدند. این مخلوط 30اسالري در دهه هاي  مخلوط

asphalt قیـر امولسـیون و آب   ، شدند. ترکیب این مخلوط از مصالح سنگی بسـیار ریـز   می نامیده

جهت نگهداري از راهها توسـعه یافـت.   ها  جنگ جهانی دوم استفاده از این مخلوط بود. در اواخر

تولیـد و پخـش    آالت ماشـین میالدي قیرهاي امولسیون جدیدي تولید شدند.  60در اواخر دهه 

کننـده   جدیدي که کنتـرل هاي  آسفالتی توسعه یافتند و افزودنیهاي  همزمان و پیوسته مخلوط

هـاي   نوید تولیـد مخلـوط  هایی  بودند معرفی شدند. چنین پیشرفت آسفالتیهاي  گیرش مخلوط

نـوعی   Screg Routeمیالدي شرکت فرانسوي  70دادند. در اواسط دهه  می اسالري جدیدتري را

تولید نمود کـه ایـن مخلـوط بعـدها توسـط شـرکت        Seal – Gumمخلوط اسالري با نام تجاري 

میالدي این مخلـوط در آمریکـا بـا نـام تجـاري       80توسعه یافت. در اوایل دهه  Raschigآلمانی 

Ralumac .مورد استفاده قرار گرفت 

رایـج نگهـداري و   هـاي   میکروسرفیسـینگ یکـی از روش  هـاي   در آمریکاي شـمالی مخلـوط  

جهـت   FHWAهـاي   و طـرح هـا   مجموعـه برنامـه   1 جـدول آمدند.  می حفاظت از راهها به شمار

دهـد.   مـی  نگهداري و حفاظت از روسازي راهها و نقش و جایگـاه حفاظـت از روسـازي را نشـان    

همانطور که از جدول پیداست وجه تمایز عملیاتی که براي حفاظـت از روسـازي راههـا در نظـر     

نگهداري از روسازي راههـا در ایـن اسـت کـه ایـن عملیـات       هاي  رفته شده اند و با سایر روشگ

هـاي   دهنـد. امکـان اسـتفاده از مخلـوط     نمـی  ربري و مقاومت بدنه روسازي را افزایشظرفیت با

نگهـداري   و نگهـداري معمـول و عـادي   ، نگهداري پیشگیرانههاي  میکروسرفیسینگ در عملیات

 گیرند. می اصالحی وجود دارد. دو مورد اول در مجموعه حفاظت از روسازي قرار

توان به کاربرد میکروسرفیسینگ براي روکـش   می هبه عنوان مثالی از نگهداري پیشگیران .1
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 نمودن سطوح اکسیده شده و یا دچار شن زدگی اشاره نمود.

توان به کاربرد میکروسرفیسینگ براي پـر نمـودن    می به عنوان مثالی از نگهداري روزمره .2

 اشاره نمود.ها  شیار جاي چرخ

زي موجود کـه داراي عـدد   استفاده از میکروسرفیسینگ براي ارتقا مقاومت لغزشی روسا .3

باشد به عنوان نگهداري اصـالحی   می لغزشی کمتر از حداقل الزم براي عبور و مرور ایمن

 باشد. می مطرح
 

 ترمیم و نگهداريهاي  و سایر روش میکروسرفیسینگارتباط بین  1 جدول

 حفاظتی روسازيهاي  راهنماي روش

 میکروسرفیسینگ
 اتنوع عملی 

افزایش 

 ظرفیت

افزایش 

 مقاومت

 کاهش 

 پیرشدگی

احیاي 

 دهی خدمت

 

  √ √ √ √ ساخت جدید

  √ √ √ √ بازسازي

  √ √ √  ترمیم اساسی

  √ √ √  روکش سازه اي

 حفاظتیهاي  روش

  √ √   ترمیم موضعی

 √ √ √   نگهداري پیشگیرانه
 √ √    نگهداري معمول

 √ √    نگهداري اصالحی 

 
نگهداري فوري 

 وشدیدا بحرانی
   √  

 تعاریف

باشـد و شـامل مجموعـه     مـی  حفاظت از روسازي: برنامه ریزي بلند مدت و در سطح شـبکه  .1

 باشند.   می باشد که هدف آنها افزایش عمر روسازي و ارتقاي ایمنی راهها می عملیاتی

اشد که هـدف آنهـا   ب اي می نگهداري پیشگیرانه: شامل مجموعه عملیات از پیش تعیین شده .2

هـا   حفـظ و ارتقـاي شـاخص خـدمت رسـانی روسـازي      ، به تاخیر انداختن خرابی سـطح راه 

 ندارند.ها  روسازياي  باشند. این عملیات تاثیر چندانی بر روي ظرفیت باربري و سازه می

نگهداري عادي: مجموعه عملیاتی هستند که به طور پیوسته و منظم اجرا شده و هدف آنهـا   .3

 باشد. می سرویس و خدمت دهی راهها در یک حد مطلوبحفظ سطح 

شوند که سطح روسازي راههـا   می نگهداري اصالحی: این نوع نگهداري زمانی طراحی و اجرا .4

ي بیش از حد شـود بـه طوریکـه ایمنـی و کیفیـت روسـاز      هاي  دچار خرابی و یا تغییر شکل

نگهـداري  ، به مقدار مطلوببازگرداندن کیفیت روسازي  کاهش یابد. جهت رفع این معایب و

 شود. می اصالحی اجرا

هـاي   آب و افزودنـی ، قیـر امولسـیون  ، اسالري سیل: این نوع مواد مخلوطی از مصالح سنگی .5

باشند که بر روي سـطوح از پـیش آمـاده شـده ریختـه و       می مناسب با نسبت وزنی مشخص

. ضـخامت ایـن تـک    شـوند  می اجرااي  به صورت تک الیهها  شوند. این نوع مخلوط می پخش

   باشد. می الیه برابر حداکثر اندازه دانه مصالح سنگی مورد استفاده


